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Új szín a palettán 

MIX? FORTE? PERFECT? 

Aegon Viva 

Értékesítés kezdete: 2014. március 
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Alapvető jellemzők  

                           

       

 

  
Aegon Viva 
Termék rövid neve: WIA-00 

Termék kódja: 13283 

Devizanem: HUF 

Teljes életre szóló, rendszeres díjas,  

befektetési egységekhez kötött életbiztosítás 
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Alapvető jellemzők  

Biztosítási tartam 

 

 

 

 

Egész életre szóló, de 15 év után tartamosítható 

► A tartamosítás után nem alakítható vissza határozatlan tartamú szerződéssé. 

 

Beépített kockázati elem 

Baleseti halálra szóló védelem: 1 millió forint 

Whole life 
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 A befektetetési univerzum lehető legszélesebb körének elérése 

► részvények, kötvények, abszolút hozamú és árupiaci befektetések 

  

 Széleskörű földrajzi megosztás  

► hazai, régiós, globális, fejlett és fejlődő piaci kitettség  

 

 Külső alapkezelők kategóriájukban kiemelkedő alapjainak kínálata is  

 TKM elvárásoknak megfelelő árazású mögöttes befektetések  

 

 Szakértő intézményi vagyonkezelés  

 Megfelelő diverzifikáció 

Befektetési lehetőségek 
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 6 hazai, régiós, és globális alapkezelő válogatott befektetési alapjai a palettán 

 

        

► Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt.  

► OTP Alapkezelő Zrt.     jellemzően közép-európai alapkezelő  

► Budapest  Alapkezelő Zrt. (GE Money) 

 

► Concorde Befektetési Alapkezelő Zrt.    itthonról kezelt (akár globális) alapok

  

 

► Aberdeen Asset Management Hungary Alapkezelő  globális alapkezelő, hazai alapokkal 

 

► Allianz Global Investors   globális alapkezelő, külföldi alapokkal 

Kibővített paletta – ki kicsoda? 
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Elérhető eszközosztályok és befektetési területek 

  

 

 

Aegon alapokra épülő kínálat 
új befektetési területekkel kiegészítve: árupiaci, BRIC, vállalati/fejlődő 

piaci/ euró kötvények, más alapkezelőktől 
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Hozamalakulás, napi árfolyamtörténet, grafikonrajzoló 

 

 

http://www.aegon.hu/arfolyamok/
   

 teljes eszközalapokat alkalmazó 
termékpaletta  

 biztosítói értékelési napok 
alapján 

 Az eszközalap és nem a 
termék indulásától!!! 

 naponta frissítve 

 összemérhető, könnyen 
áttekinthető  

 szűrhető:  

► termékenként 

► választott eszközalap palettára 

► vizsgált időszakra 
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 „Kettő az egyben” 

 

 

 

 

 

 

Hagyományos biztosítássá alakítás lehetősége 

A szerződéskötést követő 6. hónap elteltével lehetséges hagyományos 
biztosítássá alakítani a szerződést, majd 6 hónap elteltével újra visszaalakítható 

UL biztosítássá. Minden további váltás 6 havonta kezdeményezhető. 

 

UNIT LINKED 
BIZTOSÍTÁS 

HAGYOMÁNYOS 
BIZTOSÍTÁS 
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A lakosság kedvence 



11 

Hagyományos=2% kamatgarancia+többlethozam 100% 

0,00% 1,00% 2,00% 3,00% 4,00% 5,00% 6,00% 7,00% 8,00% 9,00% 10,00%

2014.02.01 - 2014.04.30

2013.08.01 - 2013.10.31

2013.02.01 - 2013.04.30

2012.08.01 - 2012.10.31

2012.02.01 - 2012.04.30

2011.08.01 - 2011.10.31

2011.02.01 - 2011.04.30

2010.08.01 - 2010.10.31

2010.02.01 - 2010.04.30

2009.08.01 - 2009.10.31

2009.02.01 - 2009.04.30

2008.08.01 - 2008.10.31

2008.02.01 - 2008.04.30

2007.08.01 - 2007.10.31

2007.02.01 - 2007.04.30

http://www.aegon.hu/eletbiztositas/befektetesek/hagyomanyos-
eletbiztositasok-kiigert-hozama.html 
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A szerződés szereplői  

Szerződő:  

 Természetes személy vagy gazdálkodó szervezet 

Biztosított: 

► Belépési kor:  

 

Társbiztosított: 

► A társbiztosítottra a választott kiegészítő biztosítások                                         

vonatkoznak. 

► Az alapbiztosítási védelem nem vonatkozik rá. 

► Egy társbiztosított léphet be a szerződésbe.  

18-60 év között 
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 A biztosított írásban tájékoztatja 
szándékáról a biztosítót és a szerződőt. 

 A biztosított köteles megtéríteni a korábbi 
szerződő költségeit, beleértve a biztosítási 
díjat is. 

 A szerződőváltás feltétele a kötvény 
visszaküldése. 

 A biztosított a szerződés megszüntetését is 
kérheti, ekkor a visszavásárlási összeg a 
szerződőnek kerül kifizetésre. 

 

Szerződő váltás – a biztosított új jogai 

 
Ha a szerződő és a biztosított különböző, a 
biztosított bármikor a szerződő helyébe 

léphet.  
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Biztosított csere 

 A szerződő bármikor kezdeményezheti a biztosítottváltást – írásbeli 
nyilatkozattal. 

 A szerződő gondoskodik a biztosított írásbeli beleegyező 
nyilatkozatának beszerzéséről.  

 A kötvény és a szükséges dokumentumok beérkezését követően hajtja 
végre a biztosító a biztosított cserét az alapbiztosítás vonatkozásában, 
erről új kötvényt bocsát ki. Ezt követően van lehetőség kiegészítő 
biztosítások felvételére.  

 
Létező igény a biztosított váltás lehetősége 
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Díjfizetés szüneteltetése 

 Díjrendezett szerződésre a 3. biztosítási évfordulót 

követően írásban kérheti a szerződő.  

 A díjfizetés szüneteltetését a kiegészítő biztosítások 

megszüntetése után lehet kérni. 

 Díjszüneteltetés ideje alatt a biztosító kockázatban áll. 

 A díjfizetés szüneteltetése legfeljebb 12 hónapig 

lehetséges, azt követően az elmaradt díjakat nem kell 

pótolni.  

 A szüneteltetés vége és a következő díjszüneteltetés 

között legalább 12 hónapnak kell eltelnie. 

 Bármennyiszer kérhető a tartam során. 
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Díjcsökkentés 

 A  3. évfordulót követően, legkésőbb a biztosítási szerződés 
következő évfordulója előtt 30 nappal igényelhető. 

 Írásban kell kezdeményezni, és a következő biztosítási évtől lép 
hatályba. 

 Kiegészítő biztosítás leadásával kell kezdeni, majd ezt követően 
csökkenthető a díj. 

 A rendszeres díj a csökkentés után sem lehet alacsonyabb, mint a 
biztosító által elvárt mindenkori minimális díj.   

 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=PgK7C81JixvCWM&tbnid=Q-LVAEyFmPZDkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.limegift.hu/piglet-keramia-malacpersely-kek-it2820-04.html&ei=EjQPU8v5DsjPsgbUiICQDw&bvm=bv.61965928,d.d2k&psig=AFQjCNEbthdeEZ_Ebg9wneyA3EJPGj6cng&ust=1393591561541510
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=PgK7C81JixvCWM&tbnid=Q-LVAEyFmPZDkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.limegift.hu/piglet-keramia-malacpersely-kek-it2820-04.html&ei=EjQPU8v5DsjPsgbUiICQDw&bvm=bv.61965928,d.d2k&psig=AFQjCNEbthdeEZ_Ebg9wneyA3EJPGj6cng&ust=1393591561541510
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=PgK7C81JixvCWM&tbnid=Q-LVAEyFmPZDkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.limegift.hu/piglet-keramia-malacpersely-kek-it2820-04.html&ei=EjQPU8v5DsjPsgbUiICQDw&bvm=bv.61965928,d.d2k&psig=AFQjCNEbthdeEZ_Ebg9wneyA3EJPGj6cng&ust=1393591561541510
http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=PgK7C81JixvCWM&tbnid=Q-LVAEyFmPZDkM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.limegift.hu/piglet-keramia-malacpersely-kek-it2820-04.html&ei=EjQPU8v5DsjPsgbUiICQDw&bvm=bv.61965928,d.d2k&psig=AFQjCNEbthdeEZ_Ebg9wneyA3EJPGj6cng&ust=1393591561541510
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Pénzkivonási lehetőségek 

Visszavásárlás 
 

► A szerződés 2. évfordulóját követően 
írásban kérheti az ügyfél. 

 

Részvisszavásárlás 

► Rendszeres díjakból származó befektetési 

egységek részvisszavásárlása a 3. évfordulót 

követően lehetséges a pénzalap elégséges 

értékéig. 

► Rendkívüli díjakból származó befektetési 

egységek bármikor visszavásárolhatók 

teljes egészében. 
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 Díjmentesítés 

 Csakis azok a szerződések díjmentesíthetők, amelyek visszavásárlási értékkel 
rendelkeznek 

► A szerződés díjmentesítését a szerződő is kérheti. 

► Amennyiben a rendszeres díjak fizetésében elmaradás tapasztalható, a biztosító 
felszólítót küld az ügyfélnek, melyben 30 napos póthatáridőt tűz ki. Ha az ügyfél ezután 
sem rendezi tartozását, akkor a biztosító az első elmaradt díj esedékességének napjára 
visszamenőlegesen díjmentesíti a szerződést. Ezzel párhuzamosan a kiegészítő 
biztosítások visszamenőlegesen megszűnnek. A díjmentesítési költség levonását 
követően válik díjmentessé a szerződés.  

• A megszűnés napjától számított 120 napon belül kérhető a szerződés helyreállítása. 

 

 A díjmentesítési költség nagysága megegyezik a minimális pénzalap mértékével. 

 

 Díjmentesített szerződés mindaddig fennmarad, míg a pénzalap értéke pozitív. 

 

 Díjmentesített szerződésre adminisztrációs és befektetési költséget von a 
biztosító. 
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Díjelmaradás 

Így díjmentesítünk 

Hónap 1. napja 2. hónap vége + 30 nap 120. nap 

Felszólító  

Befizetési  

póthatáridő 

Visszamenőleges 

díjmentesítés 

Kockázatviselés  

helyreállításának 

határideje 

120 nap 
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Hűségbónusz 

 

Az első 10 – díjjal fedezett – biztosítási év elteltével egyszeri 

ügyfélbónusz kerül jóváírásra a biztosítás pénzalapjában. Ez nem 

helyettesíti a rendszeres díjfizetést. 

Az eltelt időszakban befizetett legkisebb biztosítási díj havi mértékének *12  
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 Ügyfélbónusz – teljes egy éves díj 
jóváírása  a pénzalapban 

► A megtakarítás értéke látványosan 
növekszik 10 év elteltével. 

 

 Kamatadó- és eho-mentesség 

► A 10. évtől kezdődően a rendszeres 
díjon elért hozamot nem csökkenti az 
adólevonás pénzkivonáskor.  

 
A 10 év jutalma 
 

Nincs kamatadó, eho! 
Egy teljes éves díj ajándékba! 
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Rendkívüli díj 

 Díjrendezett szerződésre lehet fizetni.  

 Telefonhívással a CC regisztrációs kódot 
ad, az utaláskor a szerződésszám mellett 
ezt a kódot a közleményben fel kell 
tüntetni. 

 A rendszeres díjak számára elérhető 
eszközalapok bármelyikébe fektetheti az 
ügyfél a pénzét. 

 Amennyiben az ügyfél külön nem 
rendelkezik a rendszeres díjon felül 
fizetett díjról, úgy azt a biztosító: 

► rendkívüli díjként kezeli, 

► a rendszeres díjak számára aktuálisan 
érvényes díjfelosztás szerint fekteti be. 

 Minimális rendkívüli díj: 100 000 Ft 



24 

JÓVÁÍRÁSOK 

A pénzalap működése 

LEVONÁSOK 

Felhalmozási Kezdeti  

Hozam 
(hagyományos 
biztosításnál) 

Hűségbónusz 
 

Minimális pénzalap 

Elégséges pénzalap 

Rendkívüli 
díj 

Rendszeres 
díj 

Kezdeti kezelési költség 

Alapbiztosítás kockázati díja 

Kieg.biztosítások kockázati díja 

Befektetési költség 

Átalakítás, portfólióváltás költsége 

Adminisztrációs költség 

 
 
 

Rendkívüli 
díj 

 
 
 

Pénzalap 

 A pénzalapokat egymástól 
elkülönítve tartjuk nyilván 
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2. Biztosított baleseti  halála: 

(85 éves kor fölött csak a  

pénzalap aktuális értéke) 

Biztosítási esemény - Szolgáltatás 

Pénzalap 
aktuális 
értéke  

Az aktuális 
baleseti 

haláleseti 
biztosítási 

összeg 

1. Biztosított halála: 

Pénzalap aktuális 
értéke  

3. Lejárati szolgáltatás – 
tartamosítást követően 
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Kockázatelbírálás 

 Alapbiztosítás – egészségi kockázatelbírálás 

nincs 

 

 Kiegészítő biztosítás kötése esetén 

5 kérdéses egyszerűsített egészségi nyilatkozat 

szükséges 

 

 Amennyiben az Egyszerűsített nyilatkozaton 

„IGEN” válasz szerepel  

► Részletes egészségi nyilatkozat szükséges      
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Kiegészítő biztosítások felvétele 

 Az ügyfél bármelyik évfordulón felvehet és leadhat kiegészítő 
biztosításokat (a kiegészítő biztosításokra vonatkozó szabályok 
figyelembe vételével).  

 A kiegészítő biztosítások díja az alapbiztosítás díjának maximum 30%-a. 

 750 Ft díjú kiegészítő biztosítás hozzákötése szükséges (lehet 
társbiztosított) 

 A kiegészítők díja beleszámít az elvárt minimális díjba. 
 

 

 

 

 

 Baleseti halál :    4.000.000 Ft            

 Baleseti rokkantság: 2.000.000 Ft 

 Az Aegon palettán lévő valamennyi kiegészítő biztosítás választható 
szerződéskötéskor (kivéve RDÁTV). 

 

   Baleseti kiegészítő csomag! Egyszerű hozzákötés! 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QDDYSkMHQO6akM&tbnid=nhSD7m6eJ1NVNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ajandekkatalogus.hu/ajandek-karacsonyra/otlet/karacsonyi-ajandek-gombokbol&ei=sS4PU6WkBOKL0AW50oGwCw&bvm=bv.61965928,d.d2k&psig=AFQjCNEFsNRGQtKPicwU0s_9iyiBMUBChQ&ust=1393590294523048
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Kiegészítő biztosítások 

• Baleseti kiegészítők 

• Baleseti halál 

• Közlekedési baleseti halál 

• Baleseti rokkantság 

• Közlekedési baleseti rokkantság 

• Baleseti kórházi napi térítés 

• Baleseti műtéti térítés 

• Csonttörés 

• Égés 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QDDYSkMHQO6akM&tbnid=nhSD7m6eJ1NVNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ajandekkatalogus.hu/ajandek-karacsonyra/otlet/karacsonyi-ajandek-gombokbol&ei=sS4PU6WkBOKL0AW50oGwCw&bvm=bv.61965928,d.d2k&psig=AFQjCNEFsNRGQtKPicwU0s_9iyiBMUBChQ&ust=1393590294523048
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Kiegészítő biztosítások 

• Betegségi kiegészítők 

• Rák 

• 7 elemű kritikus betegség 

• 20 elemű kritikus betegség 

• Kórházi napi térítés 

• Női Kórházi napi térítés 

• Műtéti térítés 

• Női Műtéti térítés 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QDDYSkMHQO6akM&tbnid=nhSD7m6eJ1NVNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ajandekkatalogus.hu/ajandek-karacsonyra/otlet/karacsonyi-ajandek-gombokbol&ei=sS4PU6WkBOKL0AW50oGwCw&bvm=bv.61965928,d.d2k&psig=AFQjCNEFsNRGQtKPicwU0s_9iyiBMUBChQ&ust=1393590294523048
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Kiegészítő biztosítások 

• Szolgáltatás finanszírozó kiegészítők 

• Aegon Doktor 

• 24 órás tanácsadó vonal 

• Második orvosi vélemény 

• Előrehozott életbiztosítási 
szolgáltatás 

• Házi vizit 

• Betegszállítás 

http://www.google.hu/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=QDDYSkMHQO6akM&tbnid=nhSD7m6eJ1NVNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ajandekkatalogus.hu/ajandek-karacsonyra/otlet/karacsonyi-ajandek-gombokbol&ei=sS4PU6WkBOKL0AW50oGwCw&bvm=bv.61965928,d.d2k&psig=AFQjCNEFsNRGQtKPicwU0s_9iyiBMUBChQ&ust=1393590294523048
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Értékkövetés 

 Minden évforduló előtt felajánlja a biztosító, elfogadása 
nem kötelező. 

 KSH +/- 10% 

 Értékkövetés elfogadása esetén az index szorzatával 
emelkedik: 

► Az alapbiztosítás biztosítási összege 

► A kiegészítő biztosítások biztosítási összege 

► A biztosítás díja 

► A befektetésre kerülő díjrész 
 

 

 



34 34 

Díjfizetés 

Minimális díj 180.000 Ft/év 

Havi/negyedéves/féléves/éves 

Csekkes/banki 
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 Az Aegon Viva 100% üzleti 
kedvezménnyel is köthető. Ebben az 
esetben nem képződik meg a kezdeti 
egység, ezért sem jutalék nem fizethető, 
sem Ügyfélbónusz nem jár. 

 Erről szóló nyomtatvány az Ajánlati 
csomag része – ezért mindenképpen ki kell 
venni, amennyiben üzleti kedvezmény 
nélkül jön létre a szerződés. 

 A FE-en a „Díjkalkuláció” felületen (kezdő 
oldal, kiegészítők alatt) pipálni kell, ha 
100% üzleti kedvezményt adsz. Jelölés 
nélkül ez a nyomtatvány nem jön fel.  

 A kitöltés esetén a „Záradék”-ot az A-01 
nyomtatványra is fel kell vezetni. 

Új nyomtatvány az ajánlati csomagban 



http://alkuszi.aegon.hu/termekek/szemelybiztositas/eletbiztos
itasok/3-megtakaritas-hagyomanyos-vagy-unit-linked/tartam-

nelkuli/viva-2/ 
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Köszönöm a figyelmet! 


